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Ústav zemědělské ekonomiky a informací státní příspěvková organizace, byl zřízen
Ministerstvem zemědělství v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 576/1990 Sb.,
o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České
republice ke dni 1. ledna 1993.
Zřizovací listina čj. 16102/2008-10000 ze dne 25. 4. 2008, která byla vydaná
v souvislosti se zrušením sloučením Ústavu zemědělských a potravinářských
informací s Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky s účinností od 1. 7. 2008,
definuje hlavní účel a předmět činnosti ÚZEI takto:

HLAVNÍ ÚČEL ZŘÍZENÍ ÚZEI
ÚZEI v souladu se zřizovací listinou plní svůj hlavní účel, pro který byl zřízen
a kterým je:
1.
Provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje, šíření jejich
výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií
v oborech zemědělské ekonomiky a politiky včetně rozvoje multifunkčního
charakteru zemědělství a venkova.
2.
Šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím dalších forem předávání
získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova zabezpečováním
komplexního odborného servisu pro MZe a jiné orgány státní správy.
3.
Zajišťování funkce vzdělávacího, poradenského a informačního centra pro
oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova, realizované zejména
získáváním, zpracováním, uchováním a šířením informací.
4.
Výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN).
5.
Vytváření kvalifikačního zázemí pro zemědělský poradenský systém, realizace
dalšího vzdělávání cílových skupin v zemědělství a ve venkovském prostoru.
6.
Zajišťování komplexních knihovnicko-informačních služeb.

PŘEDMĚT ČINNOSTI
Hlavní činnost
−
základní a aplikovaný výzkum v oboru agrární politiky a ekonomiky včetně
rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova na úrovni
makroekonomické, regionální a mikroekonomické,
−
systematické rozvíjení vědního oboru zemědělská ekonomika,
−
šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování a převodu
technologií a dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby
agrárního sektoru a venkova,
−
zpracovávání koncepčních návrhů a podkladů pro tvorbu a realizaci
hospodářské politiky v agrárně-potravinářském sektoru,
−
sledování, analýzy a predikce ekonomického, sociálního a regionálního vývoje
v agrárně-potravinářském sektoru ve vztahu k rozvoji venkova a ochraně
životního prostředí,
−
získávání a analýzy vybraných informací a údajů ovlivňujících stav a chování
podnikatelské sféry agrárně-potravinářského sektoru,
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−
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−
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odborná, školicí, servisní a informační činnost,
výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN),
vytváření a správa sítě testovacích podniků FADN kompatibilní s EU
a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru,
provoz specializované knihovny podle § 13 zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách
a
podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění a v rámci této činnosti
získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování odborné literatury
a dalších forem dokumentových nebo datových informací z oblasti zemědělství
a potravinářství,
zajišťování přístupnosti, obsluha a údržba vybraných datových souborů veřejné
části státního informačního systému v gesci Ministerstva zemědělství,
provozování a zpřístupňování „Banky filmů a videopořadů Ministerstva
zemědělství“ včetně archivu těchto děl,
transfer odborných zemědělských, potravinářských a souvisejících informací,
zejména účelová vydavatelská a nakladatelská činnost, dále služby
prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby
související včetně služeb polygrafických,
příprava a akreditace nových poradců, další vzdělávání a informační podpora
akreditovaných poradců, zabezpečování činnosti kontrolního a metodického
orgánu poradenství, správa a vedení Registru poradců Ministerstva zemědělství
pro oblasti zemědělství a rozvoje venkova,
metodická a koordinační činnost zaměřená na implementaci Strategie
celoživotního učení v sektoru zemědělství a rozvoje venkova včetně oblasti
počátečního odborného vzdělávání,
vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu,
koncepční, metodická a koordinační činnost zaměřená na přípravu
a implementaci opatření poradenského systému Ministerstva zemědělství pro
oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

Jiná činnost
−
expertní činnost v oblasti agrárně-potravinářského sektoru a venkova na úrovni
makroekonomické, regionální a mikroekonomické,
−
vydavatelská a nakladatelská činnost, služby prezentačního a propagačního
charakteru, vzdělávací činnost a služby související, včetně služeb
polygrafických,
−
ubytovací a stravovací činnosti.
Rozsah jiné činnosti
Rozsah jiné činnosti byl pro rok 2014 stanoven v maximální výši 1.000.000 Kč/rok.

DOBA TRVÁNÍ
Státní příspěvková organizace byla zřízena na dobu neurčitou.
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VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ÚZEI K 31. 12. 2014
1000 Ředitel

Ing. Šolcová Michaela

1110 Kancelář ředitele

JUDr. Čuhelová Pavla

1400 odbor Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum
a Knihovna Antonína Švehly

Ing. Šolcová Michaela

1410 oddělení Poradenství a vzdělávání

Ing. Bajnar Zdeněk

1411 referát Poradenství

Ing. Kořínek Josef

1412 referát Vzdělávání

dr. Sívek Josef

1420 oddělení Knihovna Antonína Švehly

Mgr. Doboš Jan

1421 referát Služby Knihovny Antonína Švehly

Nushartová Lenka

1422 referát Fondy Knihovny Antonína Švehly

Ing. Fikejs Radislav

1200 úsek Věda a výzkum

Ing. Pízová Zuzana

1210 odbor Rozvoj venkova

Ing. Pražan Jaroslav

1211 oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova

Ing. Kučera Jakub

1212 oddělení Agroenvironmentální politika

Ing. Čámská Klára, Ph.D.

1213 oddělení Lidské zdroje zemědělství a venkova

PhDr. Spěšná Daniela

1220 Odbor Agrární trh

Ing. Abrahamová Miluše

1221 samostatné oddělení Trh zemědělských komodit

Ing. Bošková Iveta, Ph.D.

1222 samostatné oddělení Trh potravinářských komodit

Ing. Pohlová Karina

1230 odbor Ekonomika agrárního sektoru

Ing. Medonos Tomáš, Ph.D.

1231 oddělení Ekonomika zemědělství a potravinářství

Ing. Boudný Jan

1232 oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky

Ing. Humpál Jaroslav

1300 úsek Kontaktní pracoviště FADN

Ing. Hanibal Josef

1311 oddělení Organizace šetření FADN právnických osob

Ing. Macháčková Jana

1312 oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob

Ing. Harvilíková Martina

1313 oddělení Správa databáze FADN

Ing. Lekešová Michaela

1314 oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN

Ing. Slížka Eduard

1500 úsek Ekonomika a správa

Kolářová Jana

1510 samostatné oddělení Účtárna

Žáková Iveta

1501 referát Rozpočet

Trojanová Pavla

1502 referát Personální

Ing. Novotná Helena

1520 odbor Vnitřní a majetková správa

Ing. Prchlík Vladimír

1521 oddělení Hospodářská správa a reprografie

Kozlovská Hana

1522 Oddělení Multimediální služby a odbyt

Ing. Minář Jiří

1530 Samostatné oddělení ICT

Mika Patrik
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ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY ÚZEI K 31. 12. 2014
Jméno
Petr Bartoň
doc. Ing. Štefan Buday, Ph.D.

Lubomír Burkoň
Ing. Oldřich Černoch, CSc.
Ing. Jaroslav Faltýnek
Ing. Josef Hanibal
Ing. Jiří Hladík, Ph.D.
Ing. Petr Hodan

Organizace
Ústav zemědělské ekonomiky
a informací
Výskumný ústav ekonomiky
poľnohospodárstva
a potravinárstva
Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů
Ústav zemědělské ekonomiky
a informací
Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR

pracovník sam. odd. 1110
Kancelář ředitele
ředitel

Ústav zemědělské ekonomiky
a informací
Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy
Asociace soukromého
zemědělství ČR

náměstek ředitele pro úsek
Kontaktní pracoviště FADN
ředitel

Ing. Jiří Hrbek

Český statistický úřad

prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
dr. h. c.
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Česká zemědělská univerzita
v Praze
Vysoká škola ekonomická
v Praze
Ústav zemědělské ekonomiky
a informací
VÚRV, v. v. i.

Mgr. Dana Koubová
Mgr. Jan Lipavský, CSc.
Pavol Lukša
Jindřich Macháček
Ing. Jan Ptáček, CSc.

Agrofert Holding, a.s.
AK ČR; Okresní agrární komora
Plzeň-sever
Ing. Martin Pýcha
Zemědělských svaz ČR
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Ing. Pavel Sekáč
Ministerstvo zemědělství
Ing. Jana Skokanová, Ph.D.
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Funkce

Česká zemědělská univerzita
v Praze
Česká zemědělská univerzita
v Praze
Vysoká škola ekonomická
v Praze
Ústav zemědělské ekonomiky
a informací
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předseda
do 5. 10. 2014 ředitel
předseda Zemědělského výboru

předseda regionální organizace
ASZ Plzeňsko, člen celostátní
Rady ASZ ČR
ředitel Odboru statistiky
zemědělství, lesnictví a životního
prostředí
vedoucí Katedry řízení,
Provozně ekonomická fakulta
pedagog – docent, Fakulta
managementu
pracovnice odd. 1422 Fondy
Knihovny Antonína Švehly
Odbor polních pokusů Oddělení
databází a biometriky
Starosta, místopředseda TOP 09
ředitel Divize prvovýroba
člen statutárního orgánu;
předseda představenstva
předseda
děkan Ekonomické fakulty
vrchní ředitel Sekce přímých
plateb a rozvoje venkova
první proděkan; proděkan pro
mezinárodní vztahy a informační
systémy
vedoucí Katedry ekonomiky,
Provozně ekonomická fakulta
děkan Národohospodářské
fakulty
do 29. 10. 2014 náměstek pro
úsek Věda a výzkum

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZA ROK 2014
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2014 (fyzické osoby)
Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

Do 20 let

0

0

0

0,0

21-30 let

13

3

16

9,8

31-40 let

22

21

43

26,4

41-50 let

24

8

32

19,6

51-60 let

32

17

49

30,1

61 let a více

7

16

23

14,1

Celkem

98

65

163

100,0

60,1

39,9

100,0

%

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2014 (fyzické osoby)
Vzdělání dosažené

Muži

Ženy

Celkem

%

Základní

0

0

0

0,0

Nižší střední

0

0

0

0,0

Nižší střední odborné

0

0

0

0,0

Střední odborné s výučním listem

5

1

6

3,7

Střední nebo odborné bez M

0

0

0

0,0

Úplné střední všeobecné

0

0

0

0,0

Úplné střední odborné s vyuč. i M

1

0

1

0,6

Úplné střední odborné s M

22

5

27

16,6

Vyšší odborné

2

0

2

1,2

VŠ - bakalářské

3

2

5

3,1

VŠ - magisterské

51

36

87

53,4

VŠ - doktorské

14

21

35

21,4

Celkem

98

65

163

100,0

3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2014
Ukazatel

Počet

Nástupy

32

Odchody

25
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4. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2014
(fyzické osoby)
Doba trvání

Počet

%

Do 5 let

69

42,3

Do 10 let (6-10)

32

19,6

Do 15 let (11-15)

20

12,3

Do 20 let (16-20)

17

10,4

Nad 20 let

25

15,4

Celkem

163

100,0

Jazykové znalosti
Podmínkou pro přijetí uchazeče do zaměstnání na ÚZEI na většinu pracovních míst
(výzkumný a vývojový pracovník, knihovník, redaktor) je pokročilá znalost cizích
jazyků, především anglického jazyka. Protože úroveň zaměstnanců v těchto
znalostech není jednotná, umožňuje ÚZEI rozšíření vzdělávání v kurzech
pořádaných Ministerstvem zemědělství ČR.
Žádosti o účast jsou posuzovány jednotlivě, zohledňuje se doporučení přímého
nadřízeného a upotřebitelnost cizího jazyka v rámci pracovní náplně zaměstnance.

HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU K 31. 12. 2014
ÚZEI v roce 2014 hospodařil s majetkem v celkové hodnotě Stálých aktiv netto
(pořizovací cena po odečtení korekce) ve výši 59.173,80 tis. Kč. Z toho hodnota
nemovitého majetku (pozemky vč. budov) činila netto 46.301,30 tis. Kč, hodnota
dlouhodobého hmotného majetku byla netto 10.955,29 tis. Kč a hodnota netto
dlouhodobého nehmotného majetku dosáhla výše 1.917,21 tis. Kč. Výše uvedený
majetek je využíván k zajištění činností ÚZEI.
Pro odpisování jednotlivých skupin majetku je užívána metoda rovnoměrného odpisu.
Nemovitosti ústavu nejsou zatíženy věcnými břemeny.
Hodnota celkových pohledávek k 31. 12. 2014 činila 6.537,40 tis. Kč. V této částce
tvoří rozhodující výši krátkodobé poskytnuté zálohy. Z dodavatelsko-odběratelských
vztahů činí pohledávky 117,55 tis. Kč (z toho po lhůtě splatnosti 3,19 tis. Kč).
Celková výše závazků činila 31.462,46 tis. Kč. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů
činí závazky 3.765,10 tis. Kč (z toho po lhůtě splatnosti 57,61 tis. Kč).
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V následujícím přehledu jsou uvedeny rozepsané závazné ukazatele rozpočtu
ÚZEI za rok 2014 pro hlavní činnost.
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (tis. Kč)
Rozpočet
Ukazatel
A
Příspěvek a dotace od zřizovatele MZe
z toho – výzkum a vývoj
v tom – instituc. prostř. – rozvoj VO/IVP
účelové prostředky
z toho – příspěvek na provoz a neinvestiční dotace

schválený

po
změnách

Skutečnost

1

2

3

134.113

137.282

137.282

9.117

9.117

9.098

8.883

8.883

8.883

234

234

215

124.996

128.165

128.184

63.270

63.371

63.000

60.452

60.505

61.209

1.759

1.759

1.759

od zřizovatele celkem
Limit mzdových nákladů – zřizovatel MZe
v tom – platy zaměstnanců
Neinvestiční účelové dotace z jiných resortů

Údaje o roční účetní závěrce ústavu za rok 2014 jsou uvedeny v příloze č. 1.
Mezi významné projekty, které posílily rozpočet ÚZEI, patří pokračování na
projektech:
−
„MODEL FARMA – Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního
chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství
a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením
na geografický informační systém“ z TAČR – částka 745 tis. Kč,
−
„Vynalézání venkova v ČR po roce 1989“ z GAČR – částka 1.014 tis. Kč.
Další zdroje nad rámec rozpočtových prostředků z MZe získal ústav především
prodejem služeb za cca 4.529 tis. Kč a tržbami z pronájmů za 308 tis. Kč.
Celkové výnosy ústavu za hlavní a jinou činnost v roce 2014 dosáhly výše
144.495.615,37 Kč.
Příspěvek na činnost ÚZEI prostřednictvím zřizovatele po úpravách činil celkem
137.282 tis. Kč. Jeho rozpis je ve výše uvedené tabulce.
Veškeré prostředky poskytnuté zřizovatelem byly plně vynaloženy na příslušné
projekty a užity na vymezené účely.
ÚZEI vykazuje v hospodaření za rok 2014 zlepšený hospodářský výsledek
ve schvalovacím řízení celkem 28.097,34 Kč.
Z rozboru čerpání mzdových prostředků vyplývá, že ústavu byl stanoven po změnách
limit mzdových nákladů na částku 63.371 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců
60.505 tis. Kč a na OON 2.866 tis. Kč.
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Skutečnost čerpání mzdových prostředků dosáhla výše 63.000,00 tis. Kč, z toho
prostředky na platy zaměstnanců činily celkem 61.209,00 tis. Kč.
Stanovený limit zaměstnanců (po změnách) ve výši 183 osob nebyl překročen.
V tomto roce řešil ústav 1 výzkumný projekt NAZV „Biotechnologické postupy
v reprodukci
a
odchovu
prasat
jako
nástroj
ekonomického
růstu
a konkurenceschopnosti odvětví“ s celkovými náklady ve výši 215 tis. Kč.
Řešení projektů VaV probíhalo v souladu s přijatými cíli. ÚZEI je významně zapojen
do aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova,
a to jak v národním, tak i v nadnárodním rámci.
Kvalitní zajišťování hlavní činnosti vyžaduje v některých případech mezinárodní
spolupráci a členství ústavu v mezinárodních organizacích, které je spojeno
s úhradou členských příspěvků. V roce 2014 bylo za členství zaplaceno
365.986,50 Kč. ÚZEI je členem v těchto organizacích:
•

International Farm Comparison Network, Federal Agricultural Research
Center (FAL), Institute of Farm Economics, Institute of Rural Studies
(Federální zemědělský výzkumný ústav, Institut pro podnikovou
ekonomiku, Institut pro rozvoj venkova), Braunschweig, SRN
Zapojení ČR vytváří předpoklady v rámci mezinárodního projektu získávat z cca
20 zemí celého světa údaje o nákladově výnosových parametrech za vybrané
komodity.
Celosvětová síť je budována s dlouhodobější perspektivou za účasti vědeckých
pracovišť, poradenských firem a zemědělců.
Na základě vzájemně srovnatelných dat jsou prováděny analýzy a projekce
v závislosti na různých variantách agrární politiky a měnících se rámcových
podmínkách jednotlivých států. Projekt na principu tzv. typových zemědělských
podniků pracuje s komplexy modelů sloužících k simulaci projekce finanční
situace podniků. Modely umožňují analýzu skutečných nákladů výroby, jakož
i projekce podnikových dat při odlišně zadaných strategických východiscích.
Takto standardizované postupy na základě jednotných metodických postupů
umožňují provádět mezinárodní srovnání s cílem lépe posoudit konkurenční
pozici jednotlivých komodit v různých oblastech světa. Mimořádně cenné jsou
srovnávací studie mezi EU a jejími jednotlivými členskými státy, USA a mnoha
dalšími zeměmi.

•

Ökosoziales Forum Europa (Ekosociální fórum Evropy)
Diskusní platforma iniciovaná bývalým agrárním komisařem F. Fischlerem (EU)
pro státy a regiony Evropy s cílem prosazovat společenský rozvoj na principu
ekosociálního tržního hospodářství a Evropského modelu zemědělství. Cílem je
získávat nejnovější informace o vývoji Společné zemědělské politiky, výměna
informací, účast na jednáních k závažným agrárně politickým tématům,
formování společných stanovisek ve prospěch regionů středoevropských zemí,
setkání s experty.
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•

EAAE (Evropská Asociace Zemědělských Ekonomů)
Hlavní aktivity asociace EAAE spočívají v pořádání velkých mezinárodních
kongresů jednou za tři roky a seminářů na různá aktuální témata zemědělské
ekonomiky, společné zemědělské politiky, potravinářství a rozvoje venkova,
publikuje elektronicky zpravodajství z oblasti zemědělského ekonomického
výzkumu v podobě tzv. „Newsflash“, tiskne časopis „EuroChoices“ a oficiální
impaktový vědecký časopis asociace „European Review of Agricultural
Economics“ (ERAE), z nichž oba ÚZEI odebírá.
Hlavními cíli asociace je podpora znalostí a pochopení zemědělské ekonomiky
hlavně v kontextu EU a výměna zkušeností, myšlenek a informací mezi
zemědělskými ekonomy.
Členové asociace jsou informování o aktivitách prostřednictvím „Newsflash“
a webových stránek, které obsahují informace o členství, setkáních a aktivitách
EAAE.
ÚZEI je také členem projektu EuroFir. Tímto členstvím získal ústav přístup
k informačním zdrojům (databáze složení potravin), které jsou pro jeho další
činnost velmi významné.
V rámci řešených úkolů pro zřizovatele ústav rozvíjí poměrně bohatou
mezinárodní spolupráci, pracovníci ústavu se účastní různých konferencí
a workshopů pořádaných zahraničními partnery. Některých akcí se ústav
zúčastnil z iniciativy zřizovatele, kterého na nich zastupoval. Poznatky
a informace na těchto konferencích a workshopech se odrazily ve zkvalitnění
výstupů pro zřizovatele a byly rovněž publikovány v rámci vydavatelské
činnosti. Aktivní účast zaměstnanců ÚZEI na odborných konferencích,
seminářích a dalších akcích v roce 2014 je uvedena v příloze č. 5.
V souladu se zřizovací listinou je hlavním příjemcem služeb ústavu Ministerstvo
zemědělství.
ÚZEI rovněž spolupracuje s některými dalšími orgány decizní sféry (např.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra),
Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR a také se zahraničními
institucemi, nevládními organizacemi a řídícími orgány EU (OECD, FAO,
DG-AGRI).

Další údaje, které poskytují doplňující informace o aktivitách ústavu, včetně
některých významných výstupů z činnosti ÚZEI, lze získat na webových stránkách
ústavu www.uzei.cz.

Zpracovala: Jana Kolářová
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PŘÍLOHA 1

PŘÍLOHA 2

Národní a mezinárodní projekty v roce 2014
Národní projekty
−
Model FARMA-5 – Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního
chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství
a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na
geografický informační systém, program ALFA, TA ČR, 2011-2014,
−
Vynalézání venkova v ČR po roce 1989, program GA ČR, 2013-2014,
−
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj
ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví, program NAZV,
2011-2014.
Mezinárodní projekty
−
ECVET STEP for Strengthening Training to Employment Pathways v rámci
programu Leonardo da Vinci s dobou řešení v letech 2014 a 2015, na kterém se
podílí 8 institucí ze sedmi zemí EU a koordinátorem je řecká TEIA,
−
TOL – Taste of Life, regional healthy food in schools, s účastí 7 organizací ze
čtyř zemí EU, koordinovaný Nordwin College z Nizozemska, 11/2014-10/2016,
−
HKČSP – Hodnotící kritéria a modelování produkčního potenciálu českého
a slovenského zemědělství a potravinářství, česko-slovenské mobility na roky
2014-2015 (pozastaveno z důvodu komplikací na straně poskytovatele finanční
podpory slovenské partnera),
−
The Leader method – transfering V4 experiences to Georgia, na aktivitách se
podílí sedm partnerských institucí z EU a koordinující organizací je Institut of
Urban Development z Polska, 3/2014 až 6/2015,
−
Součinnost v souvislosti s Rámcovou dohodou o slovensko-česko-maďarské
výzkumné spolupráci mezi Českou republikou (ÚZEI), Slovenskem (VÚEPP)
a Maďarskem (AKI) o budoucí vědecké spolupráci pro období let 2014-2015.

Dotace v roce 2014
ÚZEI využívá na své aktivity také dotace z Ministerstva zdravotnictví,
Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra:
−
Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena
při manipulaci s potravinami a zdravá výživa (MZ),
−
Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury v KAŠ 2014 (MK),
−
Kooperativní tvorba a využívání, souborů národních autorit v KAŠ – 2014 (MK),
−
Národní program digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého
papíru KRAMERIUS 2014 (MK).
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PŘÍLOHA 3

Tematické úkoly v roce 2014
P. č.
1
2
3
4

Č. ú.
4102
4431
4214
4233

5
6
7

4301
4104
4231

8
9
10

4213
4105
4234

11
12
13
14
15

4223
4224
4226
4406
4405

16
17
18
19

4407
4408
4428
4413

20
21
22

4414
4415
4416

23
24

4433
4417

25

4404

26
27
28
30

4429
4430
4103
4229

31

4235

32

4222

33

4221

34
35

4220
4201

36
37

4232
4212

38

4302

Název TÚ
Odborná operativní činnost pro MZe
Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek
Oceňování zemědělského půdního fondu
Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen
zemědělské půdy v podmínkách ČR
Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU
Dopracování dokumentu PRV a budování systému pro hodnocení jeho vlivu
Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro
výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2013
Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech
Příprava opatření pro životní prostředí pro PRV od roku 2014
SZP 2014-2020 – legislativní návrh EK k přímým platbám, legislativní návrh
nařízení k přechodnému období roku 2014 a z nich vycházející potřeby
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013
Analýzy agrárního zahraničního obchodu roku 2014
Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD
Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
Zabezpečení systému proškolování v souvislosti s efektivní implementací
legislativních předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Strategii pro mládež 2020
Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře
Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby
Komplexní zajištění funkce veřejné specializované zemědělské a potravinářské
knihovny (Knihovny Antonína Švehly)
Digitalizace starých českých zemědělských časopisů
Restaurování historických a vzácných knihovních fondů Knihovny Antonína Švehly
Signální informace pro českou veřejnost o aktuálním dění v EU z hlediska
zemědělské politiky
Podpora resortního odborného vzdělávání
Aktualizace prostředí WWW stránek informační podporu pro poradenství,
vzdělávání a rozvoj venkova (Agronavigátor.cz)
Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory
Systém (FAS)
Technologie pro kombinované formy vzdělávání
WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů
Podpora mezinárodní/národní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Výroba a využití cukru pro nepotravinářské účely v ČR a v konkurenčním prostředí
EU
Stanovení výpočtu výše obvyklé ceny drůbeže dle druhu a kategorie a stanovení
výše ztrát za nerealizovanou produkci drůbeže pro účely poskytování náhrad
nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami
Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího,
skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2014
Monitoring a predikce cen hlavních zemědělských komodit ČR a ve vybraných
zemích EU 28
Dopady nového nastavení SOT a podpor SZP na stavy hospodářských zvířat v ČR
Hodnocení Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací
producentů sektoru ovoce a zeleniny (VS ČR)
Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků
Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy – bioprodukce,
zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)
Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém
zemědělství

1

P. č.
39
40
41

Č. ú.
4227
4101
4412

42
43

4423
4432

44

4435

45
46
47

4411
4225
4228

48

4215

Název TÚ
Implementace cílů a doporučení Akčního plánu pro biomasu
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013
Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens,
viscojis.cz
Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 17410 bezpečnost potravin
Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin,
e-learningový kurz
Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou elearningového kurzu, roční aktualizace dat
Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení potravin
Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj predikce spotřeby
Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby
nápojů (CZ-NACE 11)
Agrární trh práce
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PŘÍLOHA 4

Mimořádné úkoly v roce 2014
P. č.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

Název mimořádného úkolu
Redistributivní platba a degrese
Redistributivní platba a degrese – aktualizace
Podklady pro publikaci Zemědělství 2013
Mapping of the food processing industry of the Czech Republic
Výpočet dodatečných nákladů a ušlých příjmů zemědělců v důsledku přijetí závazku v rámci čl.
Dobré životní podmínky zvířat nařízení EP a R o podpoře venkova
1. Výstup – První podklady pro stanovení újem v rámci podpory welfare
2. Výstup – doplnění
3. Výstup – doplnění
Porovnání dopadů koeficientu pro plodiny vázající vzdušný dusík (pro MZe a SZ Brusel – Ing.
Šír)
Podklady pro SZP 2014⁺
Podklady pro studii Panorama potravinářského průmyslu 2013
Stanovení sazeb přechodných vnitrostátních podpor (TNA) na rok 2013
Definování konkrétních přínosů členství v mezinárodních organizacích
Poskytnutí podkladů k odůvodnění nutnosti poskytování vázané podpory citlivým sektorům
v ČR od roku 2015
Propočty dopadů změny koeficientu pro propočet EFA u motýlokvětých plodin (podklad pro
jednání SCA)
Propočty plateb pro malé zemědělce
Propočty dopadů finanční disciplíny pro rok 2014
Výpočet optimální výše ročního finančního příspěvku státního rozpočtu Národnímu hřebčínu
Kladruby nad Labem, s. p. o.
Podklady k odůvodnění nutnosti poskytování vázané podpory citlivým sektorům v ČR od roku
2015
Příprava podkladů pro MZe pro „kalkulačku pro veřejnost“ na webu MZe
Posouzení potenciálních ekonomických dopadů navrhované SZP v ČR
Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD – rozšíření TÚ
v rámci nového požadavku OECD na sledování nepřímých podpor směrovaných do
zemědělství i z jiných rezortů
Požadavky zemědělské praxe (povinné kurzy, potřebná osvědčení) na nové zaměstnance
v zemědělství – absolventy středních zemědělských odborných škol
Oponentura SVZ Vepřové maso
Propočty dobrovolné vázané podpory
Analýza LFA pro okres Třebíč
Článek ČIA „Cena zemědělské půdy“
Otázky k ceně zemědělské půdy
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření
IV.2. 1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova České republiky na období
2007-2013
Ekonomické dopady na ceny potravin a zemědělských komodit v důsledku ruských sankcí
Hodnocení PRV 2007-2013
Zpracování čerpání finanční náročnosti TÚ 2014 oddělení Poradenství a vzdělávání za
1. pololetí 2014
Zabezpečení akce ČAZV dne 18. 9. 2015 (fotografování a zpracování, konsekutivní tlumočení
p. Kostohryzová)
Stanovení průměrných nákladů na výrobu litru mléka
Rentabilita jednotlivých výrobních oblastí hospodaření v ČR
Distribuce podniků dle VDJ
Výpočet dodatečných nákladů a ušlých příjmů zemědělců v důsledku přijetí závazku v rámci čl.
Dobré životní podmínky zvířat nařízení EP a R o podpoře rozvoje venkova (reakce na
připomínky komise)
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P. č.
Název mimořádného úkolu
35 TÚ 39 – Nadstandardní hodiny nad původní plánovaný rozsah při jeho zadání (v měsících září
a říjen) – rozšíření problematiky analýzy dopadů sdělení EK k rámci klimaticko-energetické
politiky mezi roky 2020-2030 na zemědělství ČR
36 Připomínky a stanoviska k materiálu „Úprava pravidel pro poskytování podpor PGRLF, a.s.
v rámci programu Zemědělec a programu Finanční podpora pojištění“
37 Reakce na připomínky EK k notifikaci dobrovolně vázané podpory
38 Vyjádření k dotazu zemědělce ohledně jeho zařazení do LFA v obci Horní Němčí
39 Nastavení paušálů u Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro roky 2014-2018 pro
Českou republiku
40 Příprava podkladů pro publikaci o resortně zaměřených středních školách
41 Správa a prodej státní zemědělské půdy v Evropě
42 Výpočet intenzity VDJ v LFA – pro potřeby MZe jako reakce na připomínky EK
43 Stav zemědělského půdního fondu ve Středočeském kraji po 25 letech
44 Vypořádání připomínek EK k VCS na základě TÚ č. 10 pro rok 2014
45
Podklady pro pana ministra – Kanadská ambasáda
46 Připomínky k pravidlům opatření 1.1.1 PRV 2007-13
47 Zdůvodnění proč MZe chce podporovat „Bioplynové stanice pro chovatele prasat z pohledu
diverzifikací příjmů“
48 Bilance podniků v LFA-H a LFA-S podle podílu zatravnění v dané kategorii LFA roku 2013
49 Výkonnost českého zemědělství – podklady pro pana ministra

2

PŘÍLOHA 5

Přednášky a prezentace v roce 2014
Abrahamová, M.:
•

Vývoj trhu s vepřovým masem v ČR a ekonomika produkce vepřového masa
v ČR a EU. Konference ČZU Aktuální problémy chovu prasat, Praha, ČZU
26. 2. 2014

•

Zemědělství v aktuálních číslech – Agrární trh v ČR po roce 2004. Setkání
zemědělských podnikatelů „České zemědělství v a po roce 2015“. ČMSZP
a MZe, Skalský Dvůr, 3. 11. 2014

Boudný, J.:
•

Economic situation in pig sector in the Czech Republic. PowerPoint
presentation. InterPIG meeting 2014. Bruggy. 25-27. 6. 2014

Čapkovičová, J.:
•

Differentiation of Czech countryside in light of the OECD typology. Konference
European Rural Development Network, Kišiněv, Moldavsko, 2.-4. 10. 2014

•

What factors affect the use of rural development subsidy funds for the period
2007-2013, Axis III and IV. Konference European Rural Development Network,
Kišiněv, Moldavsko, 2.-4. 10. 2014

•

Path of employment evolution in Czech rural regions. Konference Region
v rozvoji společnosti, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 23. 10. 2014

•

Development of businesses – evidence and implications of regional
differentiation in the Czech Republic, 8th International Scientific Conference on
Economic and Social Development, Varazdin
Development and
Entrepreneurship Agency in cooperation with University North, Záhřeb,
19. 12. 2014

•

What factors affect the use of rural development subsidy funds for the period
2007-2013, Axis III and IV. Mezinárodní konference Agrární perspektivy XXIII,
ČZU Praha, září 2014

Čámská, K.:
•

Dotační politika k údržbě travních porostů. Přednáška
magisterského studia FAPPZ ČZU. Praha, 31. 1. 2014

•
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